
 



 

 

 

 

 

 

1. Justificació de l’informe 2021 

El projecte de participació per l’ampliació del skatepark al municipi de Castelldefels, va ser desenvolupat i presentat durant els anys 2019 i 2020. Però, durant 

el transcurs de l’any 2021 ha sigut necessari la realització de 4 trobades més amb els representants de les modalitats participants en el procés participatiu 

per aquests motius:  

▪ Per la realització de modificacions tècniques que requerien una nova validació 

▪ Per la impossibilitat en alguns moments de trobar-nos conjuntament amb els representants de les 4 modalitats a l’hora 

▪ Per les modificacions fetes sobre el render, que s’han hagut de validar de nou 

▪ Per la certificació conjunta del disseny final 

 

2. Històric procés participatiu 

Aquest és l’històric del procés participatiu. Les reunions fetes l’any 2021 són continuació d’aquesta programació: 

 



 
 

3. Implementació de les trobades  

Es presenta a continuació un quadre resum de les trobades realitzades durant l’any 2021 

 



FASE III | 

AVALUACIÓ 

Lloc i data Participants - Agents Desenvolupament de la sessió Resumen de resultats de la sessió 

Sessió 

Representants V  
Validació de les 

modificacions 

tècniques 

Reunió centre 

municipal Vista 

Alegre 

(16.06.2021) 

SIEP. Fundació Pere 

Tarrés. 

Representants de 

modalitats de: skate, 

BMX,  scooter i 

rollers. 

Validació per part dels representants 

dels canvis tècnics plasmats al Render. 

Es validen gairebé tots els canvis tècnics. 

Malgrat això la versió del Render no era 

l’última actualitzada i cal fer una nova 

trobada amb el Render definitiu. 

Sessió 

Representants VI  
Validació de les 

modificacions 

tècniques 

 

Reunió centre 

municipal Vista 

Alegre 

(07.07.2021) 

SIEP 

Representants de 

modalitats de: skate, 

BMX, scooter.  

Revisió de nou de les validacions sobre 

les modificacions tècniques amb el 

Render ja definitiu. 

Es validen les modificacions.  

Cal fer un nou traspàs amb el representant 

del col·lectiu de BMX 

Sessió  

Representant BMX  

 
Validació de les 

modificacions 

tècniques 

 

 

Reunió centre 

municipal Vista 

Alegre 

(13.07.2021) 

 

SIEP 

Representant de la 

modalitat de BMX 

Validació de les modificacions tècniques 

per part de la modalitat de BMX a través 

del seu representant 

Queden validades 

Sessió validació 

tècnica final 

Reunió centre 

JVC 

arquitectura 

positiva 

(28.07.2021) 

SIEP 

Representants de 

totes les modalitats 

Àrees tècniques de 

l’Ajuntament: 

participació i esports. 

Arquitecte  

Validació de tots els punts acordats amb 

els referents, juntament amb l’arquitecte 

responsable.   

Es validen tots els punts. Es proposa fer una 

altra trobada final amb les petites 

modificacions del disseny que s’han fet a la 

reunió. 

 



4. Propers passos 

Després de les validacions realitzades a partir de les trobades, el pròxim pas a dur a terme consisteix ja en el desenvolupament efectiu i l’execució de 

l’ampliació de la zona d’skate. Per tant, els següents passos són el seguiment i la supervisió dels acords establerts i un cop executada l’obra, l’avaluació de 

resultats. 

 

 


